Om Circular Computing
Vores mission er at ændre verdens syn på køb af IT.
Bæredygtighed er altafgørende men må ikke gå på kompromis
med ydeevne og kvalitet. På den måde kan alle leve i en bedre
verden med en lysere fremtid.

Rundt om i IT-branchen bliver hver ny laptop model solgt som bedre end den
forrige.
På erhvervsmarkedet bliver en laptop sjældent benyttet i mere end 3 år. Selv om
de ofte bliver udskiftet med kun få ændringer, vil de udskiftede Laptops faktisk
stadig være både lette nok, tynde nok og kraftige nok til at yde i langt længere tid,
end vi giver dem lov.
Fordi IT-industrien markedsfører den seneste ”must-have” model, bliver over 160
millioner Laptops produceret hvert år.
IT-industrien er i øjeblikket ansvarlige for 2% af verdens CO2 udslip – et tal der
stiger drastisk.
Resultatet? Massive ressourceforbrug, klimaændringer, mine konflikter,
menneskerettigheds problemer, forurening og e-affald.
Men der er en bedre metode.
Vi reproducerer professionelle Laptops fra førende brands for at give dem nyt liv.
For at give helt ro i maven får alle Laptops udskiftet eller opgraderet udvalgte
komponenter og nyt batteri samt en 3 års garanti.

Og for at gøre det endnu bedre, koster det en brøkdel af hvad nyt udstyr koster.
Det medvirker til, at du kan strække budgettet yderligere og passe på vores jord
samtidigt.

Circular Computing
gavner jeres forretning
Hvis du kunne købe de mest bæredygtige Laptops i verden,
med 97% ydeevne i forhold til de nyeste modeller og med en
besparelse på op til 40% af prisen, hvad ville så stoppe dig?
Vil du være i tvivl om kvaliteten og stabiliteten? Det behøver du ikke. Alle
vores Laptops er fuldstændigt gen producerede med helt nye batterier, og
udvalgte komponenter er blevet udskiftet eller opgraderet. Og for at give
helt ro i maven, så kommer de ovenikøbet med en 3 års garanti. Er du
stadig i tvivl, så er her lidt flere facts:

•
•
•
•
•
•

Professionelle Laptops fra 3 førende brands Lenovo, HP og Dell
Spar op til 40% i forhold til køb af den nyeste model
En nem måde at indføre bæredygtighed i praksis
Forbedrer opfattelsen af jeres virksomhed hos interessenter
Viser jeres ansatte at I tager ansvar
Optimerer positivt marketing og PR-muligheder

Kvalitet uden
kompromis
Vi gennemfører uden undtagelser 5 timers reproduktions
proces på alle Laptops og benytter altid vores 100 punkts
kvalitetstjek. Det sikrer, at vi leverer en uovertruffen og stabil
kvalitet, som du kan regne med.

-

Reproduceret til at opfylde internationale kvalitets standarder af
professionelle teknikere på vores state-of-the-art fabrikker
Helt nyt top kvalitets batteri og udskiftning eller opgradering af
udvalgte komponenter
ISO9001 godkendte processer som betyder, at vi garanterer samme
top kvalitet på de samme modeller også i større volumen
Vi tror så meget på standarden (ISO8887), at vi sidder i styrings
komiteen og sætter standarderne
Omfattende kosmetiske reparationer sikrer, at hver laptop får den
bedste finish svarende til den forventede standard kvalitet

Bæredygtigt IT-indkøb
gør virkelig en forskel
Hvis din virksomhed indfører bæredygtige IT-indkøbs politikker, kan det
virkelig gøre en forskel:
•
•
•
•
•

Vi er certificeret som en CO2 neutral leverandør
Hver enkelt laptop du køber fra os er certificeret som et CO2
neutralt produkt
Dit køb støtter sol, vind og ren energi projekter i Afrika og Asien
Ved hvert køb plantes der 5 stk. træer for at sikre en bedre
fremtidig arv for vores efterkommere
Du støtter hermed også projekter der gør en virkelig forskel,
hjælper med til at skabe flere jobs og styrker skrøbelige dele af
samfundet

CO2 reduktion
For hver Circular computer forhindrer du mere end ½ ton CO2 udslip ved
ikke at købe en ny. For en virksomhed med 1.000 Laptops svarer det til at
fjerne 62 biler om året på vejene.

Vores arv til efterkommere og CO2 udslip
Vi planter 5 træer for hver laptop for at kompensere for den oprindelig
produktion af laptop med deres 3 års brug og CO2 udslip i miljøet.

Ressourcebesparelse
Ved ikke at købe en ny laptop sparer du miljøet for kostbare mineraler og
forebygger e-affald fra tilintetgørelse af Laptops.

Vandbesparelse
Det kræver næsten 190.000 liter vand at producere en ny laptop. Det er
nok drikkevand til 700 år for den almindelig dansker.

Partnerskaber om genplantning af træer
Gennem vores støtte til genplantning, har vi en målsætning om at plante
1,5 millioner træer inden 2021 i henholdsvis USA, Indien og Afrika. For hver
5.000 Laptops vi sælger, planter vi 25.000 træer – det er næsten lige så
mange træer som i hele Central Park New York.

NUL e-affald
Vi producerer NUL e-affald med vores reproduktion af Circular computers.

Gør selv erfaringen
Kvaliteten på vores Laptops er så god, at brugere har svært ved at tro, det
er gen producerede genbrugscomputere.
Vi vil meget gerne komme forbi og tale bæredygtighed med jeres firma og
vise produktet frem, for at i så kan se kvaliteten af maskinen på egen hånd.
Dette er naturligvis helt uforpligtende.

Tag allerede i dag, fat i Nocable.dk på 2237 5474 for at høre mere!
Eller skriv en mail på info@nocable.dk

Laptop modeller tilgængelige inkluderer:

HP Elitebook
840 G3 6th Gen i5 8Gb RAM 240Gb SSD 14”
820 G1 4th Gen i5 8Gb RAM 240Gb SSD 12”

Lenovo
T450 5th Gen i5 8Gb RAM 240Gb SSD 14”
T460 6th Gen i5 8Gb RAM 240Gb SSD 14”
T460s 6th Gen i5 8Gb RAM 240Gb SSD 14”
X250 5th Gen i5 8Gb RAM 240Gb SSD 12”

Dell Latitude
E7470 6th Gen i5 8Gb RAM 240Gb SSD 14”
E7240 4th Gen i5 8Gb RAM 240Gb SSD 12”

Circular Computing er en nem måde at
indføre bæredygtighed på i
praksis og tilmed spare
penge på samme tid!

